
 ایران|  1402 - 1401 ششم دولتی نمونه آزمون منابع

 تحصیل

مشخص شده است. همان منابع آزمون نمونه دولتی ششم 

طور که می دانید مدارس نمونه دولتی به دلیل داشتن 

روشی خاص در تدریس، از جمله مدارس خوب کشور محسوب 

می شوند. اغلب دانش آموزانی که از این مدارس فارغ 

شوند، در دانشگاه های خوب کشور پذیرفته  التحصیل می

شده و دارای آینده درخشان تحصیلی هستند. به دلیل 

اهمیت این موضوع ما در ادامه قصد داریم منابع نمونه 

دولتی را برای پایه ششم بررسی کنیم. در ادامه همراه 

ما باشید تا از این موارد اطالعات الزم را بدست 

 .آورید

مون نمونه دولتی ششم می تواند آگاهی از منابع آز

کمک بسیاری به دانش آموزان نماید تا در آزمون های 

مرتبط با این مدارس پذیرفته شوند. زیرا اغلب از یک 

سری منابع یکسان برای طرح سواالت استفاده خواهد شد 

که با بررسی سواالت و منابع و سال های گذشته می 

الت را کشف توان به راحتی الگوهای تکراری از سوا

  .کرد

مواد درسی، تعداد سواالت و ضرایب دروس در آزمون 

 نمونه دولتی ششم ابتدایی

در سال های اخیر آزمون نمونه دولتی مقطع ششم برگزار 

نشده و از دانش آموزان بر اساس سوابق تحصیلی برای 

تحصیل در مدارس دعوت می شود؛ اما از آنجایی که این 

ست در سال های آینده برای روش قطعی نیست و ممکن ا

این مقطع نیز دوباره آزمون برگزار شود، ما قصد 

داریم در ادامه مواد درسی، تعداد سواالت و ضرایب 

دروس در آزمون نمونه دولتی ششم ابتدایی را بررسی 

کنیم. البته این موضوع برای پایه ششم صادق است و 

 .شودبرای پایه نهم به دهم هنوز هم آزمون برگزار می 

اگر آزمون ورودی پایه ششم به هفتم دوباره برگزار 

شود، نیاز است داوطلبان با مطالعه بودجه بندی که 



در ادامه آورده ایم خود را برای شرکت در این آزمون 

 .آماده نمایند

  

 ضریب تعداد سوال نام درس
 2 20 فارسی
 2 20 علوم
 4 20 ریاضی

قرآن و هدیه های 

 2 10 آسمانی

 1 10 مطالعات اجتماعی

  

 

  

 منابع آزمون نمونه دولتی پایه ششم به هفتم

منابع آزمون نمونه  در این قسمت همراه ما باشید تا

 .به هفتم را بیشتر بررسی کنیم دولتی پایه ششم

در ابتدا ما به شما توصیه می کنیم که کتاب های 

درسی خود را به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا تمامی 

منابع اصلی با اقتباس از کتاب های درسی هستند. پس 

از کتاب درسی به شما توصیه می کنیم از منابع زیر 

 .نیز برای دست آوردن تسلط بیشتر استفاده نمایید

 :این منابع شامل موارد زیر می شود

 تست استعداد تحلیلی خیلی سبز 
کتاب جامع تیزهوشان، انتشارات خیلی سبز، واله،  

 کامیاب ایرانیان، نشر الگو و گاجقلم چی و 
 کتاب اندیشمند برای درس ریاضی 
 انتشارات سبز برای درس علوم 
 چی و نشر الگو برای درس فارسیکتاب قلم 



  

  

  

  

 برنامه ریزی آزمون نمونه دولتی

عالوه بر اطالع از منابع نمونه دولتی، نحوه برنامه 

را ریزی برای آزمون نمونه دولتی نیز مهم است. زی

اگر برنامه ریزی مناسب نداشته باشید، تالش های شما 

برای قبولی بی نتیجه خواهد ماند در ادامه نحوه 

برنامه ریزی برای آزمون نمونه دولتی را بیشتر توضیح 

 .خواهیم داد

مقدم بر هر کاری در برنامه ریزی، تعیین هدف  

است. شما باید هدفی مشخص داشته باشید، تا 

قبولی تالش کنید. قبل از تالش همیشه بتوانید برای 

هدف تان را باید در نظر بگیرید تا انگیزه 

 .بیشتری پیدا نمایید
مورد بعدی داشتن محیطی آرام برای مطالعه است  

 .که بسیار مهم می باشد
همچنین روالی منظم برای مطالعه داشته باشید و  

 .از انباشته شدن دروس روی هم خودداری کنید
 .تمرین تست زنی نیز داشته باشید هر روز حتما   
خالصه برداری نیز بسیار مهم است و به شما کمک  

می کند در روزهای آخر تمامی دروسی را که مطالعه 

 .کرده اید، مرور کنید

  

 ضرایب دروس آزمون نمونه دولتی 

اطالع از ضرایب درسی نیز بسیار مهم است و به شما 

د. با اطالع از کمک بزرگی در برنامه ریزی خواهد کر

ضرایب دروس می توانید اهمیت درس های مختلف و اینکه 



بهتر است برای کدام یک زمان بیشتری بگذارید، 

 .بفهمید

ضرایب اعالم شده برای هر یک از دروس منابع آزمون  

 :نمونه دولتی بر اساس سال تحصیلی گذشته عبارتند از

  

 ضرایب نام درس
 2 آموزش قرآن و پیام های آسمان

 2 فارسی
 1 عربی

 1 (مطالعات اجتماعی )تاریخ، جغرافیا، مدنی
 1 زبان انگلیسی
 2 علوم تجربی

 3 ریاضی

  

  

 کاربرد های اطالع از منابع آزمون نمونه دولتی 

در این قسمت قصد داریم اهمیت اطالع از منابع آزمون 

را بیشتر بررسی کنیم. با اطالع از منابع آزمون نمونه 

 .می توانید از مزایای زیر بهره مند شوید دولتی

صرفه جویی در زمان مطالعه دروس و اطالع از زمان 

پاسخگویی به سواالت نمونه دولتی اولین مورد است. 

این طبیعی است که در صورت عدم اطالع از منابع با 

حجم بسیاری از کتب رو به رو خواهید شد که ممکن است 

 .کل باشدمطالعه آن ها گیج کننده و مش

همچنین می توانید با داشتن برنامه ریزی مناسب بر 

اساس میزان ضرایب دروس شانس خود را برای قبولی 

 .باالتر ببرید



دسته بندی موضوعات مختلف درسی بر اساس میزان دشواری 

 .آن ها نیز فایده دیگر اطالع از منابع است

  

  

  

  

 مشاوره منابع آزمون نمونه دولتی

ثبت نام کننده در آزمون های نمونه  دانش آموزان

دولتی به دنبال کسب رتبه خوبی برای قبولی هستند. 

قدم اول برای رسیدن به این هدف، اطالع از منابع 

است. با اطالع از منابع دانش آموزان می توانند شانس 

خود را برای قبولی باالتر ببرند. شاید تصور کنید که 

در این زمینه نیست؛  نیازی به کمک گرفتن از مشاوران

اما در این مورد باید به شما بگوییم که مشاوران با 

در نظر گرفتن زمینه تحصیلی شما، کمک تان خواهند 

کرد تا بتوانید بهترین منابع را با توجه به سطح 

 .تحصیلی خود انتخاب کنید

از طرفی به دلیل تنوع بسیار زیاد کتب، دانش آموزان 

شده و تصور می کنند تمامی در انتخاب دچار گمراهی 

منابع مناسب هستند. اما این طور نیست و تمامی منابع 

ویژگی های کافی برای انتخاب شدن به عنوان یک منبع 

 .مناسب برای مطالعه را ندارند

  

 

  

  

نکاتی مهم در رابطه با آزمون مدارس نمونه دولتی 

 ششم به هفتم



هم آزمون در نهایت، ما تصمیم داریم تا ویژگی های م

های نمونه دولتی را بررسی کنیم که این کار می تواند 

برای شما مفید باشد. بنابراین، در ادامه مقاله با 

ما باشید تا اطالعات کافی در رابطه با این موضوع را 

   .به دست آورید

در ابتدا باید بدانید که سواالت چهار گزینه ای  

خواهد است و به همین دلیل تنها یک گزینه صحیح 

بود و اگر بیشتر از یک گزینه را انتخاب کنید، 

از آن سوال هیچ امتیازی نمی گیرید. همچنین این 

قانون تمامی آزمون های چهار گزینه ای است که 

پاسخ غلط، یک امتیاز منفی برای  3به ازای هر 

 .شما منظور خواهند کرد
برای ثبت نام در آزمون نمونه دولتی یک سری  

شده است که دانش آموزان باید برای شرایط تعیین 

ثبت نام، واجد آن شرایط بوده باشند. به طور 

 .یکی از این موارد است 17مثال داشتن معدل 
به دلیل تغییر قوانین ثبت نام، بهتر است حتما   

قبل از ثبت نام دفترچه ثبت نام را مطالعه کرده 

 .و سپس اقدام به ثبت نام کنید
رکت در آزمون را دارند، تمامی افرادی که قصد ش 

باید کارت ورود جلسه دریافت کنند. این کارت 

 .قبل از برگزاری آزمون قابل دریافت خواهد بود
نتایج آزمون نیز عموما  اواخر تیرماه هر سال  

اعالم می شود. البته اگر رتبه قبولی را کسب 

نکرده باشید، می توانید به صورت اینترنتی 

 .یداعتراض خود را اعالم کن
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ششم به هفتم  

در سایت سنجش و پذیرش استعدادهای درخشان به 

 .انجام می شود hoosh.medu.irآدرس 

  

  

 خالصه مطلب



منابع آزمون ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی 

و نهم بپردازیم. اینکه منابع نمونه  نمونه دولتی ششم

دولتی برای پایه های هفتم و نهم چیست بررسی گردید، 

همچنین ضرایب و تعداد سواالت نیز به شما معرفی شد. 

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات 

 منابع آزمون تیزهوشان یا و  بیشتری در این رابطه
 .داشتید، می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید
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